
Laten we  

Zet uw naai-ideeën om in werkelijkheid met de 

HUSQVARNA VIKING® HICLASS™ 600E naai- en borduurmachine.
Iets MooIs gaan Maken! 



naaigemak met 

snelle resultaten!

Maak persoonlijke decoraties met prachtige levensechte 
vlinders en bloemen! 

Welkom in de kleurrijke wereld van het 

borduren met Husqvarna vIkIng®!

Borduurmotieven zijn 
prachtige decoraties op 
dekens en kussens! 

voor

Als u een beginnende borduurster bent die trendy dingen en persoonlijke 

werkstukken wil maken, of juist een ervaren naaister die meer creativiteit 

wil gaan gebruiken, is de nieuwe HuSqvArnA viking® HICLASS™ 600E 

naai- en borduurmachine echt iets voor u. 

Welkom bij de HuSqvArnA viking® familie 
en bij onze Zweedse waarden: vermogen, 
gemak en innovatie van wereldklasse. 
Creatief vermogen:
•  Het grote borduurgebied, 260 x 160 mm, maakt grotere borduur

motieven sneller met slechts eenmaal opspannen in de borduurring. 
•  De 100 ingebouwde steken zijn ideaal voor quilten, speciaal en 

nostalgisch naaien; een alfabet en een steekbreedte van 7 mm 
zorgen verder voor opvallende resultaten.

•  Twee borduurringen en extra bonussoftware waarmee u uw 
eigen afbeeldingen of clip-art kunt gebruiken om uw eigen 
borduur motieven te maken.

•  Extra hoge stand van de naaivoet, perfect om meerdere lagen 
stof te naaien. 

Modern gemak:
•  250 borduurmotieven en een letterprogramma met 20 letter

types zorgen ervoor dat u vandaag al kunt beginnen met alles  
uw eigen persoonlijke accent te geven! 

•  Zes verschillende eenstapsknoopsgaten voor verschillende  
naaitoepassingen.

•  ProbLEEMLooS inrijg™systeem, automatische ingebouwde 
draadinsteker, automatische draadspanning en van bovenaf 
geladen spoel voor maximaal naaigemak en snelle resultaten.

inspirerende innovatie:
•  Eenvoudige stekenselectie zorgt dat u tijd bespaart! De instellingen 

voor lengte en breedte worden automatisch ingesteld als u een 
steek kiest. De instellingen kunnen snel worden veranderd voor 
uw specifieke stof en techniek.

•  De functie meerdere malen in de borduurring spannen maakt het 
mogelijk borduurmotieven tot 480 x 480 mm groot te maken. 
Zie hoe uw grote borduurmotieven tot leven komen!

•  Pas borduurmotieven eenvoudig aan op uw computerscherm om 
een hele wereld van borduurmotieven en ideeën binnen hand-
bereik te krijgen.
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bezoek uw HuSqvArnA viking® dealer: 

Meer functies
GEBRUIKSVRIENDELIJKE  
PC-AANSLUITING
•  Direct aansluiten op de computer* via 

uSb-kabel voor een snelle overdracht 
van borduurmotieven. Er is geen extra 
hardware of kaarten nodig. 

•  Pcsoftware geleverd op USB memory stick.
•  Dankzij de USB memory stick kunt u 

software gebruiken zonder dat u op de 
naaimachine bent aangesloten.

PAS BORDUURMOTIEVEN AAN OP 
UW COMPUTERSCHERM
•  Combineer makkelijk borduurmotieven 

en voeg letters toe om uw borduurmotief 
een persoonlijk accent te geven. 

•  De software bevat garenoverzichten 
met kleurnummers voor de populairste 
merken borduurgaren.

•  u kunt borduurmotieven eenvoudig 
roteren en/of vergroten of verkleinen om 
ze aan ieder gewenst project aan te passen.

PERSOONLIJK STEKENPROGRAMMA
Combineer ingebouwde letters en decoratieve 
steken om uw projecten nog persoonlijker 
te maken. 

BIJGEVOEGDE EXTRA SOFTWARE
AutoPunch™ - gebruik uw eigen afbeeldingen 
of clipart om automatisch uw eigen borduur-
motieven te maken.
HyperFont™ - Zet de Windows® True Type 
lettertypes van uw computer om in uw eigen 
monogrammen en letters.
bewerken - verander bestaande borduur-
motieven en krijg meer controle over het 
automatische digitaliseringsproces.

HANDIG BORDUREN 
De opslag voor accessoires in de borduur
eenheid en de opklik-borduurring maken het 
proces eenvoudig.

OPTIONELE ACCESOIRES  
VERKRIJGBAAR
bezoek vor meer informatie uw plaatselijke 
dealer of www.husqvarnaviking.com.

*Computer niet bijgeleverd

u vindt naai-instructies en heel veel 
andere tips op www.husqvarnaviking.com!

Meer borduurmotieven zijn beschikbaar op:www.myembroideries.com


